Toezegging aan de raad
Registratienummer 2019-12

Datum:
Van collegelid:
Aan:
Onderwerp:

27-11-2019
Waarnemend portefeuillehouder J.A. Koops-Scheele
Raads- en commissieleden via de raadsinfo
Vraag onderaannemer schap Verian - GGD

Toezegging gedaan tijdens de vergadering van:
 de gemeenteraad
 de commissie Samenleving
 de commissie Ruimte
 Themabespreking
 Werkgroep [Werkgroep]
 anders

van
van
van
van
van

[Datum]
11 november 2019
[Datum]
[Datum]
[Datum]

Omschrijving van de toezegging:
Tijdens de commissie SL en R op 11 november 2019 heeft waarnemend portefeuillehouder mevr.
J.A. Koops-Scheele toegezegd aan D66/GL dat via het verslag een uitleg van de uitvoering van
taken door de GGD resp. Verian volgt (uitvoering vaccinatieprogramma en andere activiteiten zoals
consultatiebureau/screening jongeren).
Omdat het antwoord niet tijdig kon worden geformuleerd om meegenomen te kunnen worden in het
verslag, wordt deze vraag met deze actieve raadsinformatie beantwoord.
De vraag zoals die in het verslag is opgenomen, luidde:
“Formeel wordt de GGD de uitvoerende organisatie voor het Rijksvaccinatieprogramma. Een
gedeelte van dat programma wordt echter uitgevoerd door het consultatiebureau van Vérian. In het
stuk wordt daar niets over gezegd. Blijkbaar is Vérian in zo’n geval onderaannemer. D66/GroenLinks
vraagt zich af de screeningstaken die bij Vérian liggen dan ook in onderaannemer schap worden
uitgevoerd.”
Antwoord (in te vullen door organisatie):
Vérian werkt niet in onderaannemer schap van de GGD. De gemeente Heerde moet van de wetgever
het RVP beleggen bij de organisaties die het basistakenpakket JGZ uitvoeren, voor ons dus Vérian.
Dat betekent ook dat de GGD en Vérian twee aparte financieringsstromen zijn. Vérian voert de
screening en vaccinaties van 0-4 jaar uit en de GGD vanaf vier jaar. Vanzelfsprekend is er
dossieroverdracht. Het RVP werd al uitgevoerd door beide organisaties, enkel de
financieringsstroom is nu anders, deze loopt nu via de gemeente waar deze eerst via het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) liep.

Dit sjabloon is bedoeld voor toezeggingen aan de raad die niet in het verslag verwerkt kunnen worden. Vragen hierover
kunnen worden gesteld tijdens de rondvraag van de eerstvolgende commissievergadering, of gevraagd kan worden de memo
ter bespreking te agenderen voor een eerstvolgende commissievergadering.

